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GEMEENTE vtlEERT

Onderwerp

Regionaal uitvoeringsplan Sociaal Domein 2O2O-202L.

Voorstel

1. Het Regionaal uitvoeringsplan Sociaal Domein 2O2O-2O2L vast te stellen.
2. Het projectplan voor de pilot'begeleiding individueel op scholen en de

kinderopvang' vast te stellen.

Inleiding

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor diverse beleidsterreinen op het vlak van het sociaal
domein. De drie gemeenten Leudal, Nederweert en Weert hebben een samenwerking op
het vlak van beleid en (gedeeltelijk) uitvoering van het sociaal domein.
In november 2079 hebben de drie gemeenten het regionale beleidsplan sociaal domein
2O2Otlm 2023 vastgesteld. Dit beleidsplan is vertaald in een uitvoeringsplan, waarin per
thema de uitvoeringsactiviteiten verder zijn uitgewerkt aan de hand van doelen en
resultaten. Een van deze uitvoeringsactiviteiten betreft de pilot'begeleiding individueel op
scholen en de kinderopvang'. Hiermee beogen we de inzet van jeugdhulp in de scholen en
kinderopvang te verbeteren en efficiënter in te richten.

Beoogd effect/doel

Met het uitvoeringsplan geven wij verder koers aan de gewenste transformatie in het
sociaal domein met als doel een meer inclusieve samenleving, waarbij wordt aangesloten
bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van mensen, zodat ze meetellen, bijdragen en
mee kunnen doen naar vermogen.
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Argumenten

7.7 Een regionaal uitvoeringsplan is een logische vervolgstaD in de transformatie van het
sociaal dnmcin.
In dit uitvoerings¡rlarr wr¡rrll een verdere vertaling gemaakt naar de uitvoering van het
beleidsplan sociaal domein 2O2O tlm 2023. Hiermee wordt verder richting gegeven

aan de reeds ingezette verandering van het sociaal domein. Verandering van het
sociaal domein is nodig om een aantal maatschappelijke effecten te bereiken. De

maatschappij veranderL door ontwikkelingen zoals andere opvattingen over de inzet
van ondersteuning (van "zorgen voor" naar "meedoen"), de vergrijzing, ontgroening,
digitalisering en krapte op de arbeidsmarkt. Vanwege deze veranderingen is er een

inhoudelijke urgentie om in het sociaal domein anders te gaan werken en organiseren.
Daarnaast is er financiële urgentie, de hoge (stijgende) zorgkosten in het sociaal
domein zijn op termijn niet houdbaar. Als we willen zorgen dat ondersteuning in de

toekomst voor inwoners betaalbaar blijft, is verandering noodzakelijk.

1.2 In het uitvoeringsplan zijn een aantal thema's regionaal uitgewerkt.
De thema's die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan hebben prioritering gekregen op
basis van een bepaalde mate van urgentie om de transformatie van het sociaal
domein te realiseren. Niet alleen de activiteiten die zijn opgenomen in het
uitvoeringsplan leveren een bijdrage aan het bereiken van de doelen, ook activiteiten
uit andere beleidsvelden leveren een bijdrage aan de gestelde doelen. De

uitvoeringsactiviteiten starten niet vanaf nul, we gaan door met de reeds ingezette
beleidsactiviteiten van de afgelopen jaren. In dit uitvoeringsplan worden de volgende
thema's verder uitgewerkt: Basisvoorzieningen, Eén plan voor elk thuis, Mantelzorger-
vrijwilligers, Versterking jeugd en jong volwassenen, Een goede toegang en Inwoners
doen en tellen mee

7.3 Sturen op effecten maakt deel uit van het uitvoeringsplan
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sturen op effecten in het sociaal domein. Hiermee beogen we de effectiviteit van ons

beleid te monitoren en adequaat bij te sturen als dat nodig is.
De opgenomen doelen en maatschappelijke effecten uit het beleidsplan zijn per thema
vertaald naar subdoelen en de daarbij behorende resultaten. Tevens is opgenomen
hoe we deze resultaten willen meten. De frequentie waarin we dit gaan doen is
verschillend.

2.1 Het projectplan voor de pilot'begeleiding individueel op scholen en de kinderopvang'
d.d. juli 2019 is een uitwerking van het uitvoeringsplan.
Hct uitvoeringsplan maakt dee! uit van een dynamisch proces in het
sociaal domein. Geen enkele activiteit start vanaf nul, meerdere activiteiten in het
uitvoeringsplan zijn reeds vóór 2O2O ingezet, of zijn een logisch vervolg op activiteiten
uit voorafgaande jaren. Het projectplan voor de pilot'begeleiding individueel op
scholen en de kinderopvang' is reeds in juli 2019 opgezet en de looptijd is tot en met
2020. Tot op heden is geïnvesteerd in de voorbereidingen van de pilot. Er zijn onder
meer criteria ten aanzien van deze begeleiding opgesteld. Deze dienen te worden
vastgesteld voor de start van de uitvoering van de pilot.
Er is geconstateerd dat er in onze regio een grote samenhang is tussen onderwijs en

de jeugdhulp. Het projectplan is onderdeel van een grotere aanpak in deze
samenhang. Zo zien we onder andere een toenemende vraag naar inzet van jeugdhulp

in het onderwijs, in het projectplan staan activiteiten benoemd waarmee we dit
probleem verkennen, experimenten houden om uiteindelijk te komen tot een betere
en meer efficiënte inzet van jeugdhulp in het onderwijs.
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Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financiële gevolgen
Dit uitvoeringplan heeft geen directe financiële gevolgen. Doelstelling is om binnen de
beschikbare budgetten de uitvoering te realiseren. Daar waar uitvoeringsplannen vragen
om een extra financiële impuls, wordt dit separaat aan u voorgelegd. Naar alle
waarschijnlijkheid zullen we u een separaat voorstel doen met betrekking tot het
overbrengen van onze visie naar inwoners en maatschappelijke paftners. Naast de
inhoudelijke effecten die nagestreefd worden met dit plan streven we naar een financieel
houdbaar stelsel nu en op de langere termijn. Een aantal trends en de bestaande tekorten
maken het noodzakelijk om verder te veranderen in het Sociaal Domein. De uitwerking
van de thema's in het plan dragen hieraan bij.

Het projectplan voor de pilot'begeleiding individueel op scholen en de kinderopvang'
vraagt in de eerste instantie een investering voor de rol van projectleiding. Deze wordt
gefinancierd uit het regionale transformatiebudget (wordt beheerd door de gemeente
Weert). Uiteindelijk zullen de resultaten van de pilot moeten leiden tot een meer efficiënte
inzet van jeugdhulp in het onderwijs, hetgeen kostenbesparend zal zijn. Op dit moment
kan dit nog niet gekwantificeerd worden.

Personele gevolgen
Dit beleidsplan heeft geen directe personele gevolgen. Bij het opstellen en uitvoeren van
de uitvoeringsplannen zal er wel rekening gehouden moeten worden met de beschikbare
ambtelijke capaciteit om uitvoering te kunnen geven aan de plannen. Daar waar de
thema's vragen om extra capaciteit, wordt dit separaat aan u voorgelegd.

Juridische gevolgen
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Het beleidsplan sociaal domein is voor 4 jaar vastgesteld. Het nu voorliggende
uitvoeringsplan en de activiteiten hebben een looptijd van 2 jaar. Na deze 2 jaar wordt het
gehele plan geëvalueerd en vindt er een heroverweging plaats over het vervolg. Daarnaast
zullen er gedurende deze 2 jaar evaluaties van diverse aan dit plan gerelateerde
pilotplannen uitgevoerd worden.

Het projectplan voor de pilot'begeleiding individueel op scholen en de kinderopvang'kent
meerdere evaluatiemomenten. Afronding is gepland voor eind 2020.

Communicatie/ participatie

Er wordt een plan opgesteld waarin wordt uitgewerkt hoe de visie (focus op grondhouding)
zoals opgenomen in het beleidsplan, in de komende jaren wordt overgebracht aan
inwoners, voorliggend veld, aanbieders en de eigen gemeente.

De raad wordt via de TILS-lijst geinformeerd.

Overleg gevoerd met
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Intern:
Het plan is onder aanvoering van een reEionaal projecttcam, bestaande uit regionale
beleidsadviseurs en lokale beleidsadviseurs uit de drie gemeenten tot stand gekomen.

Beleldsadviseurs van de afdelingen OCSW en WIZ zijn hierbij betrokken.
Daarnaast zijn de regionale juridische werkgroep en de afdelingen Financiën van de drie
gemeenten betrokken.

Extern:
Rele¡dsteams Wmo_en leugdhulp Ml-:lllest* (beleids)medewerkers_Participatie, RegiegrQeB
sociaal domein ML-West en Stuurgroep sociaal domein ML-West. Daarnaast: het Algemeen
Maatschappelijk Werk, het Centrum voor Jeugd en Gezin, diverse ketenpartners en

verschi llende adviesraden.

Bijlagen:
1. Regionaal uitvoeringsplan Sociaal Domein 2020-202t
2. Projectplan pilot Begeleiding individueel op scholen en de kinderopvang
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